
 

 

SIBS assegura desenvolvimento e nova plataforma do 

sistema de pagamentos em São Tomé e Príncipe à 

escala nacional 

 
Solução SIBS introduz ainda novos serviços de pagamento e a 

interoperabilidade com os principais sistemas de pagamento 

internacionais 

 

Lisboa, 28 de abril de 2021 – A SIBS prossegue ativamente a sua missão e contributo 

para a digitalização dos pagamentos à escala global, com o desenvolvimento e 

operacionalização da plataforma para suportar o sistema de pagamentos nacional de 

São Tomé e Príncipe, gerido pela SPAUT, sociedade interbancária daquele País, e 

com o apoio do Banco Central. A plataforma da SIBS, bem como a sua capacidade 

tecnológica e know-how, em colaboração com o Banco Central e os principais Bancos 

a operar em São Tomé, irá contribuir para níveis acrescidos de performance, 

resiliência e segurança, bem como acelerar a inovação e a digitalização naquele 

mercado, em linha com o track record da SIBS no processamento de infraestruturas 

críticas em vários outros mercados onde está presente. 

 

O Banco Central de São Tomé e Príncipe e a SPAUT selecionaram a SIBS para o 

desenvolvimento e evolução do sistema de pagamentos em São Tomé e Príncipe. A 

plataforma da SIBS, que permite o processamento interbancário e omnicanal, de uma 

forma integrada e multi-sistema de pagamento, passa a processar todas as operações 

realizadas nos Caixas Automáticos e nos Terminais de Pagamento Automático (TPA) do 

País, garantindo não só o processamento do sistema de pagamentos doméstico, o 

Dobra24, mas também a ligação e processamento dos sistemas internacionais, como é o 

caso da Visa e da Mastercard. A SIBS assumirá também um papel determinante na 

emissão e personalização de cartões bancários no mercado. 

 

A plataforma SIBS suportará as principais funcionalidades disponíveis nos ATM da Rede 

Dobra24 (levantamentos, alteração de PIN, consulta de saldo, consulta de NIB, consulta 

de movimentos de conta e transferências), e permitirá introduzir novos serviços de 

pagamento, como seja o pagamento de impostos e pagamento de serviços, em particular 

das faturas de água e eletricidade ou carregamentos de telemóvel, o que se espera ser 

um fator importante na modernização e digitalização do país. 

 



 

 

“A SIBS tem por missão contribuir ativamente para a digitalização dos pagamentos, não 

só na Europa, mas também com foco os países em desenvolvimento, onde esta 

digitalização tem um contributo ainda mais visível na inclusão e no acesso a serviços. 

No caso de São Tomé e Príncipe, as soluções da SIBS irão suportar o sistema de 

pagamentos do país, à escala nacional, o que encaramos com responsabilidade e 

compromisso, mas também como um reconhecimento da nossa capacidade e robustez 

tecnológicas, e do valor acrescentado da nossa colaboração”, sublinha Madalena 

Cascais Tomé, CEO da SIBS.     

 

“As soluções SIBS servem clientes em vários mercados e países em desenvolvimento, 

estando presente em 3 dos principais 5 mercados em África, e também na Ásia. A SIBS 

tem um track record assinalável no desenvolvimento de plataformas e sistemas de 

pagamento a nível nacional, integrados e multicanal, com mais de um bilião e meio de 

transações em quase um milhão de terminais de pagamento. A SIBS é considerada como 

um benchmark de inovação e um operador de referência. É com muito orgulho que 

exportamos tecnologia portuguesa para outros mercados onde faremos a diferença”, 

acrescenta Madalena Tomé. 

 

“Temos agora uma Nova Plataforma de Pagamento a retalho da Rede Dobra24 com um 

novo sistema central de processamento das transações, novos aplicativos bancários, 

novas gamas de serviços de outras entidades, novos cartões para clientes, novos 

terminais ATM e POS, e incorporando a aceitação já nesta primeira fase que hoje 

iniciamos, a utilização de cartões de débito e crédito da marca Visa, sendo que o da 

marca Mastercard será aceite a partir do segundo semestre de 2021. Graças à SIBS foi 

possível tornar realidade este estruturante projeto”, sustenta Américo Barros, 

Governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe, acrescentando: “Com a 

inauguração desta plataforma, o país fica assim mais aberto ao mundo, tendo em conta 

que os visitantes e viajantes já podem usar os cartões internacionais da marca VISA e 

assim com o turismo e serviços o país angariar mais divisas necessárias para alavancar o 

processo de desenvolvimento económico e social do arquipélago.”  

 

 

Sobre a SIBS 

 

Com mais de três décadas de existência, a SIBS disponibiliza serviços financeiros, modernos, fiáveis e 
seguros, designadamente na área dos pagamentos, a mais de 300 milhões de utilizadores, em três 
diferentes continentes, processando anualmente mais de 4 mil milhões de transações. Para além de ser 
um dos principais processadores de pagamentos na Europa, a SIBS é uma referência em soluções e serviços 
de Segurança e Anti-Fraude em Business Process Outsourcing e líder na Península Ibérica na Produção e 
Personalização de Cartões. 



 

 

A SIBS nasceu e cresceu a inovar e vai continuar a sua missão. Tem a tecnologia como seu driver e através 
dela reinventou formas de pagamento já existentes e criou o MB WAY, o serviço nacional de pagamentos 
móveis mais moderno e completo, que conta com mais de 3 milhões de utilizadores que fazem compras, 
transferências imediatas e levantamentos, utilizando apenas o telemóvel. É igualmente responsável pela 
gestão das Redes ATM Express e MULTIBANCO, a maior e mais universal rede portuguesa de Caixas 
Automáticos, aos quais acrescentou dezenas de funcionalidades, muitas inéditas mundialmente, tornando 
a maior rede de ARM em Portugal também a mais completa do mundo. Em paralelo, a SIBS gere múltiplos 
canais de pagamentos digitais, dos Terminais de Pagamento Automático, aos meios online ou telemóveis. 

É ainda um player internacional de relevo, presente em diversos mercados, nomeadamente na Europa, 
Ásia e África, onde as soluções SIBS operam em mais de 850 mil terminais que processam cerca de 2 mil 
milhões de transações. De destacar a atividade na Roménia onde adquiriu a empresa líder no 
processamento de operações com cartões – Romcard/Supercard que agora opera sob o nome SIBS 
Romania, e na  Polónia, onde detém a PAYTEL, um dos operadores de terminais de pagamento que mais 
tem dinamizando o mercado. A SIBS tem uma posição relevante nestes importantes mercados da Europa 
Central e de Leste, contribuindo com tecnologia e know-how português para o desenvolvimento e 
digitalização destes países. 

De forma empenhada, a SIBS prossegue, de forma constante, a sua missão de ser o parceiro de referência 
de entidades públicas e privadas, criando valor para a Sociedade, através do desenvolvimento e gestão 
de soluções de pagamento, processos e serviços conexos baseados em tecnologia que combinem 
segurança, conveniência e inovação, respeitando os bons princípios comportamentais e as condições de 
sustentabilidade. 

Pode encontrar mais informação sobre a SIBS em www.sibs.com. 

 

http://www.sibs.com/

